Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. november 15. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara
(Budapest V., Szalay u. 7.) Dísztermében tartott
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL
felvett jegyzőkönyv alapján.
Jelen vannak: a jegyzőkönyv I. számú mellékletét képező jelenléti ív szerinti elnökségi tagok.
Az elnökségi ülést dr. Bánáti János elnök vezeti.
Dr. Bánáti János elnök előterjeszti a napirendet, amit az elnökség egyhangúlag elfogad.
1. napirend: Elnöki megnyitó
Elnök köszönti a megjelenteket. Számot ad a 2021. év őszi rendezvényeiről, így a Füreden
megrendezett Jogászgyűlésről, a „Könyvszalon” rendezvényről, a siófoki Bűnügyi Védői
Konferenciáról, az IM-nek „10 év büntetőjogi jogalkotásáról” rendezett konferenciájáról, a
debreceni kihelyezett vezetői értekezletről, az IM-mel közösen rendezett „A jogi
segítségnyújtás” konferenciájáról és a rendezvényeket értékeli.
Beszámol az OBT novemberi üléséről, valamint a Kúria Teljes Üléséről. Felkéri dr. Tóth M.
Gábort, a BÜK elnökét, hogy adjon tájékoztatást a siófoki Közjegyzői Kollokviumról és a BÜK
Pro Bono napjáról. Tájékoztatást ad Az Ügyvédnők Egyesületében a vezetésben történt
változásról.
Varga Edina, a Kúria művészeti igazgatója ismerteti az új ügyvédi talár jellemzőit.
3. napirend: Tájékoztató a közös szülői felügyeletre vonatkozó törvény-módosításról
Dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos tájékoztatást ad a közös szülői felügyeletre vonatkozó
törvény-módosítás indokoltságáról, koncepciójáról, szabályairól. Hangsúlyozza, hogy meg kel
különböztetni a közös szülői felügyeletet intézményét a váltott gondoskodás intézményétől.
Reményét fejezi ki, hogy a törvény módosítása szemléletváltást fog eredményezni.
Nyomatékosítja a mediáció intézményének fontosságát.
4. napirend: OAB elnökének beszámolója a 2021. évről, aktuális kérdések
Dr. Bógyi Attila, a MÜK OAB elnöke slide-ok vetítése mellett ad tájékoztatást a továbbképzés
jelenlegi helyzetéről. Emlékezteti az elnökséget arra, hogy idén indult el a kötelező képzés,
valamint a képzések ellenőrzése és iratminták bevezetése. Számot ad a képzések anyagának
magyar nyelvű feliratozása, illetve angol nyelvű feliratozása megindulásáról.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
Dr. Török Ferenc titkár az októberi elnökségi ülésen hozott igazgatási határozatot kijavító
végzést ismertet, amit az elnökség elfogad.
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5. napirend: Tájékoztatás az elektronikus ügyintézési rendszerről és a kirendelési rendszer
fejlesztéséről
Dr. Gróf Krisztián, a MÜK informatikai megbízottja részletes tájékoztatást ad az elektronikus
ügyintézési rendszer bevezetésének különféle változatai lehetőségéről, valamint a rendszer
elkészítésének költségkihatásairól.
Tájékoztatja az elnökséget a kirendelési rendszer fejlesztésének megkezdéséről, valamint az új
törvénykezési helyek rendszerbe építésének szükségességéről.
6. napirend: Egyebek
Elnök tájékoztatja az elnökséget a jogi segítségnyújtással kapcsolatosan IM-mel kötött
megállapodás alapján, az abban résztvevők díjazásra javasolt személyeiről.
Dr. Tóth M. Gábor, a BÜK elnöke tájékoztatja az elnökséget az ügyvédi brandépítéssel
kapcsolatosan, hogy a megindított kampány már az online térben van.
Dr. Gyalog Balázs, a BÜK főtitkára ismerteti a MÜK elnöksége által elfogadandó ajánlás okait
a BV intézetekben fogvatartottak részére küldött postai küldemények szárazbélyegzővel
ellátásának javaslatát.
Az elnökség az ajánlást elfogadta.

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 00 perckor.

Kmf.

Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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